
  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ 

દબાણ શાખાની કામગીર� અ)વયે હોડ*ગ-બેનર +ુર કરવાની કામગીર�મા ંઉ.ર ઝોનની દબાણ ટ�મ 0ારા વોડ1 ન ં-

૭ના ફતેગજં િવ5તાર, એમ.એસ.7નુીવ1સીટ�, પોલીટ�કનીક તથા અરિવ;દબાગ પાસેના <ટપાથ પરથી ભીખાર�ઓનો 

સામાન ખસેડ� <ટપાથ ?@ુલો કયA, સમા 5ટ�Bડયમની સામે 5વાતી ગરબા Cાઉ)ડની Dદરના લાર�-ગ@લા, ટ�Eપો 

જFત કર� 5ટોરમા ંજમા કરાવેલ છે. Gમા ં૦૧ લાર�, ૦૧ લોખડંHુ ંટ�બલ, ૦૧ Iી Jહ�લર ટ�Eપો, ૨૦ પથારા, ૨૫ 

લાર�ઓ તેમજ ૧૦ કાચા-પાકા શેડ તોડવાની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી.  

         દLMણ ઝોન તથા પિNમ ઝોનની સ7ંOુત ટ�મે 0ારા અકોટા િવ5તારમા ંરામPરુા Hમૂ1 ના મકાનો બનાવેલ છે 

GHુ ંચેકRગ તેમજ શીલ મારવાની કામગીર� કર�લ છે તેમજ વોડ1 ન.ં ૬ના Bદવાળ�Pરુા રોડ ઉપર ભાથીU મહરાજના 

મBંદરની Bદવાલને અડ�ને કાચો Fલા5ટ�કનો શેડ બનાવીને ભગંાર વેચવાનો ધધંો કરતા શેડHુ ંદબાણ +ુર કર�લ છે. 

Gમા ં૦૩ પાટ�યા, ૦૧ પતરાનો Xુકડો, ૦૨ વાસ જમા લેવાની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી.   

 Pવૂ1 ઝોનની દબાણ ટ�મ 0ારા  વોડ1 ન.ં ૯ના વારસીયા રRગ રોડની પરાગરજ સોસાયટ� પાસેથી લાર�ઓ 

ઉપાડ� ઉપરાતં સયાU બાયપાસ, સયાUPરુા રોડ, સીમે)સ કંપનીની બાYુના િવિવધ િવ5તારોમાથંી લાર�ઓ ઉપાડ� 

તેમજ ખોડ�યાર નગર વી.આઇ.પી રોડ તેમજ આજવા રોડ [ીજ પાસેથી વહ�વટ� ચા\ વ]લુ કર� વોડ1 ન.ં ૯મા ં

જમા કરવાની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી. Gમા ં૦૩ લાર� જમા કરાવી તેમજ વહ�વટ� ચા\ ^. ૨૮૦૦/- જમા લેવાની 

કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી.    

 જમીન િમ@કત (કોમિશaયલ શાખા) 0ારા cહ�રાતના દબાણો +ુર કરવાની કાય1વાહ� કરતા ખડં�રાવ માકdટ, 

લાલબાગ, િવeાિમfી [ીજ, gજુમhડૂા તેમજ કલાલી ફાટકના િવિવધ િવ5તારોમાથંી ૦૧ બોડ1 જમા લેવાની 

કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી.  

 ઢોર પાટj 0ારા તાર�ખ ૨૯/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ સવારની પાળ�મા ં થયેલ કાય1વાહ�મા ં નમ1દાkવૂન, 

એસ.એસ.U હો5પીટલ, કાલાઘોડા, સયાUગજં, નમ1દાkવૂન, અકોટા [ીજ, ગાયસક1લ, વોડ1 ન.ં ૧૧, ગોmુળનગર, 

રામેeર 5mલૂ, મધર 5mલૂ, 5વામીનારાયણ મBંદર, Bદવાળ�Pરુા, વાસણા રોડ, મનીષા ચોકડ�, ચકલી સક1લ, 

ઇલોરાપાક1 , આoમpયોત આqમ,  ]ભુાનPરુા, હાઇટ�)શન રોડ, ઝાસંીની રાણી સક1લ, અમીન પાટj Fલોટ, હર�નગર 

પાણીની ટાકં�, ચકલી સક1લ, GતલPરુ ર�@વે 5ટ�શન, નરહર� હોr5પટલ, કાર�લીબાગ, sડુા સક1લ, વી.આઇ.પી રોડ, 

અમીતનગર સક1લ, કાર�લીબાગ પાણીની ટાકં�, )યાયમBંદર, માડંવી, ચોખડં�, નગાPરુા, માકdટ, પોલોCાઉ)ડ, 

માજંલPરુ, દરબાર ચોકડ�, tલુસીધામ, ]સેુન, તરસાલી તેમજ લાલબાગના િવિવધ િવ5તારોમાથંી ૦૭ ઢોર 

પકડવાની કાય1વાહ� કર� તેમજ બપોર પાળ�ની કાય1વાહ�મા ંસયાUગજં, કાલાઘોડા, કમાટ�બાગ, નરહર� હોr5પટલ, 

આય1 ક)યા, Dબાલાલ પાક1 , આનદંનગર, ગાધંી પાક1 , સવાદ Oવાટ1ર, વારસીયા રોડ, Bકશનવાડ�,આજવા રોડ, 

પBરવાર ચાર ર5તા, વાઘોડ�યા રોડ, આ7ુ1વૈBદક ચાર ર5તા, રાUવ ગાધંી 5વીમRગ Pલુ, ડ�-માટ1ના િવિવધ િવ5તારો 

તેમજ વોડ1 ન.ં ૩ના સોમાતળાવ, �તાપનગર [ીજ, ડ�ર� fણ ર5તા, તરસાલી, શરદનગર, Oદમનગર, નોવીનો 

રોડ, એસ.આર.પી રોડ, p7પુીટર ચોકડ�, શાક માકdટ, માજંલPરુ મેગા મોલ, લાલબાગના િવિવધ િવ5તારોમાથંી ૧૧ 

ઢોર પકડવાની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી. તેમજ તાર�ખ ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ના રોજ સયાUગજં vાફ�ક શાખા,        ૨... 



૨. 

 

Gલરોડ,માકdટ, )યાયમBંદર, ]રૂ સાગર, )યાયમBંદર, માડંવી, પાણીગેટ, વારસીયા, ફતેPરુા, સગંમ, કાર�લીબાગ, 

p7બુીલીબાગ, kતૂળ�ઝાપંા, )યાયમBંદર, માકdટ, પોલોCાઉ)ડ, લાલબાગ [ીજ, માજંલPરુ, પોલો Cાઉ)ડ, 

આકાશવાણી, કબીર કોEપલેM, લાલબાગના િવિવધ િવ5તારોમાથંી ૦૯ ઢોર પકડ� mુલ બે Bદવસમા ં ૨૭ ઢોર 

પકડવાની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવી. 
 

--------------------------------------------------- 
                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  
                                                                                            જનસપંક1 િવભાગ, 
                                                                                            તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૫ 
�િત,     

તfંીqી, 
--------- 
વડોદરા. 
 ઉપરોOત �ેસનોટ આપના દw િનક વત1માનપfમા ં�િસxધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 

                                                   જનસપંક1 અિધકાર�  
                                                                                            મહાનગર સેવા સદન      
                                                                                                      વડોદરા 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની હદમા ં

આવેલ મટનની +ુકાનોના પરવાનેદારો તથા yચુસ1ને જણાવવાHુ ંક� તાર�ખ : ૦૨/૧૦/૨૦૧૫ને z{ુવારના 

રોજ “ગાધંી જયિંત” િનિમ.ે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન સચંાLલત કતલખાHુ ંબધં રહ�શ.ે Gથી તમામ 

yચુસ1ને મટન/ચીકન/મ~છ�નો ધધંો બધં રાખવા ]ચૂના આપવામા ંઆવે છે.  Gની સવ� સબધંકતા1ઓએ 

ન�ધ લેવા િવનતંી છે. 

 

--------------------------------------------------- 
 

                                                      
                                                                             વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                   જનસપંક1 િવભાગ, 

                                                                                  તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

તfંીqી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોOત �ેસનોટ આપના દw િનક વત1માનપfમા ં�િસxધ કરવા િવનતંી છે.  
 

                                    જનસપંક1 અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                               વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 

 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

0ારા પાણીજ)ય રોગો િનવારણ Dગે કરાયેલ સવ�ની કામગીર�મા ંતાર�ખ ૩૦-૦૯-૨૦૧૫ના રોજ ૧૧૦૩૪ ઘરોનો 

સવ� કરાયેલ Gમા ંશકંા5પદ કમળો-૦૦, ઝાડા-૫૧, તાવ-૧૧૧ દદjઓ મ�યા, તેમજ Oલોર�નની ગોળ�Hુ ં િવતરણ-

૭૪૩૯, ઓ.આર.એસ પેક�ટHુ ંિવતરણ-૮૩, પિfકા િવતરણ-૩૦૩૦ કરવામા ંઆJ7ુ ંહt ુ.ં 
  

વાહક જ)ય રોગો અટકાયત કામગીર�ના દw િનક ર�પોટ1  gજુબ તાર�ખ ૩૦-૦૯-૨૦૧૫ના રોજ સવ� કરાયેલ        

ઘરો-૬૮૩૮૦, સોસ1 ર�ડકશન કામગીર�-૩૯૨૬, ફોગRગ કર�લ ઘરો-૨૫૨૬૬, ફોગRગ કર�લ બીન રહ�ણાકં       

5થળો-૨૯૩, એમ.એલ.ઓ (લીટર) વપરાશ-૩૨૭, ટ�મીફોસ (એમ.એલ) વપરાશ-૧૮૧૯, બાયોલાવ�સાઇડ(લીટર) 

વપરાશ-૧૧૨૬, પાયર�Iમ (લીટર)  વપરાશ-૭૦૪, મેલેથીઓન  લીટર-૧૪૦ નો વપરાશ થયેલ છે, તેમજ મળ� 

આવેલ તાવના ક�સો અને લીધેલ લોહ�ના નgનૂા-૧૧૪૮ હતા.ં  

--------------------------------------------------- 
 

                                                                                 
                                                                                     વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                     જનસપંક1  િવભાગ, 

                                                                                     તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૫ 

�િત, 

તfંીqી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરોOત �ેસનોટ આપના દw િનક વત1માનપfમા ં�િસxધ કરવા િવનતંી છે.  
 

 
 

                                                                                   જનસપંક1 અિધકાર�  

                                                                                  મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                          વડોદરા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 
 

 

�ેસનોટ :- 
 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક� વડોદરા મહાનગર સેવા સદન �ારા 
યોજવામા ંઆવેલ શહ�ર �તરના નવરા!ી મહો"સવનો #ભુરંભ તા.૩/૧૦/૨૦૧૫ ને શિનવાર�  સવાર� ૧૦-૦૦ કલાક� મહા"મા  
ગાધંી નગર0હૃ  ખાતે માનનીય મેયર 2ી ભરતભાઇ શાહના વરદ હ�તે રાખવામા ંઆવેલ છે. 
         ચા5 ુસાલે ગરબા મહો"સવમા ંશહ�રની ૩૦ સ�ંથાઓએ ભાગ લીધો છે. ગરબા �પધા: ;ાચીન તથા અવા:ચીન એમ બે 
િવભાગમા ંર<ુ થશે. ;ાચીન િવભાગમા ં;થમ આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૭,૦૦૦/- રોકડ 
ઇનામ તથા �વ. લલીતચAં મગનભાઇ પટ�લ ની �Cિૃત મા ં2ી અDજુભાઇ પટ�લ તરફથી ?.૨૫૦૧/-  રોકડ ઇનામ,  ;ીતી 
ફોટોEાફસ: તરફથી ફરતી દ�પમાળા, �વ 2ીમતી જ#મુતીબેન બસંીલાલ શાહની �Cિૃતમા ંફરG ુ ંિશHડ , �વ 2ીમતી ;ેમીલાબેન 
IૃJKકાતં મહ�તાની �Cિૃતમા ં ફરG ુ ં િશHડ અને “સ�ંIૃિત” સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ, ;ાચીન િવભાગમા ં
P�તીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉR: ફાઉSડ�શન તરફથી ફરG ુ ં
િશHડ તથા ?.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સ�ંTૃિત” સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ અને ;ાચીન િવભાગમા ં
GUૃીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરG ુ ં િશHડ અને “સ�ંIૃિત” 
સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ આપવામા ંઆવશે. 
           અવા:ચીન િવભાગમા ં ;થમ આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ 
તથા �વ. લલીતચAં મગનભાઇ પટ�લ ની �Cિૃતમા ં2ી અDજુભાઇ પટ�લ તરફથી ?.૨૫૦૧/- રોકડ ઇનામ તથા �વ. મગનભાઇ 
શકંરભાઇ પટ�લની �Cિૃતમા ંફરG ુ ં િશHડ અને “સ�ંTૃિત” સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ, અવા:ચીન  િવભાગમા ં
P�તીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૧૨,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ, ઉR: ફાઉSડ�શન તરફથી ફરG ુ ં
િશHડ તથા ?.૨૫૦૦/- રોકડ ઇનામ અને “સ�ંIૃિત” સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ અને અવા:ચીન િવભાગમા ં
GUૃીય આવનાર =ુકડ�ને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ?.૭,૦૦૦/- રોકડ ઇનામ તથા ફરG ુ ં િશHડ અને  “સ�ંIૃિત” 
સ�ંથા અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ, ;ાચીન અને અવા:ચીન બનેં  િવભાગમા ંઓવર ઓલ ;થમ આવનાર =ુકડ�ને 
�વ. કDભુાઇ V�સવાલાની �Cિૃતમા ંફરG ુ ં િશHડ, �વ. લલીતચAં મગનભાઇ પટ�લ ની �Cિૃતમા ંફરG ુ ં િશHડ અને “સ�ંTૃિત” સ�ંથા 
અલકાNરુ� તરફથી નોન ર�ટનOબલ િશHડ આપવામા ંઆવશે. 
             ગરબા �પધા:મા ં ભાગ લેનાર ;"યેક સ�ંથાને વડોદરા મહાનગર સેવા સદન તરફથી ;ો"સાહન ઇનામ તર�ક� 
?.૫૦૦૦/- તથા પછાત િવ�તારની ;"યેક સ�ંથાને ?. ૫૦૧/- વધારાના ;ો"સાહન તર�ક� આપવામા ંઆવશે.   
            Wિતમ �પધા: તાર�ખ ૦૫/૧૦/૨૦૧૫ના રોજ રા!ે ૮-૦૦ કલાક� મહા"મા ગાધંી નગરYહૃ ખાતે યોજવામા ંઆવશે. 
Zમા ં�પધા: Nરુ� થયા બાદ માનનીય મેય2ીના વરદ હ�તે ઇનામ િવતરણ કરવામા ંઆવશે.  Wિતમ �પધા:મા ં;ાચીન તથા 
અવા:ચીન િવભાગમા ં;થમ આવનાર =ુકડ�ને રા[ય �તરના ગરબા મહો"સવમા ંભાગ લેવાનો રહ�શે. 

--------------------------------------------------- 

                                                                                            વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                                            જનસપંક: િવભાગ, 

                                                                                            તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૫ 

;િત, 

ત!ંી2ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો\ત ;ેસનોટ આપના દ] િનક વત:માનપ!મા ં;િસ^ધ કરવા િવનતંી છે. 
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                                                                                            મહાનગર સેવા સદન  
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